
كلمة 

الوحدة قدر شعبنا
ناضل اليمنيون طوال عقود من أجل إعادة وحدة وطنهم مقدمين التضحيات الجسام   

وقوافل الشهداء ليصبح الحلم حقيقة واألماني واقع في ذلك اليوم األغر ٢٢مايو ١٩٩٠م 
والذي فيه أعلن قيام الجمهورية اليمنية، هذا اإلنجاز العظيم لم يعجب بعض القوى وبدأت 
تعمل على وضع العراقيل وافتعال األزمات أمام الوحدة مستغلة الصعوبات السياسية واالقتصادية 
 
ً
والتي كانت في أسبابها عوامل داخلية وخارجية مرتبطة بمتغير الوضع االقليمي والدولي معطية

بذلك لمن أرادوا ويريدون اليوم إعادة إنتاج المشروع االنفصالي.. وإزاء ذلك فقد تم تمديد الفترة 
االنتقالية وبدًال من أن تنتهي في ١٩٩٢م بإجراء انتخابات برلمانية بسبب التصعيد الذي عملت 
أطراف باتت اليوم معروفة على تأجيجها مدخلين اليمن الموحد في أزمة كان يفترض تجاوزها 
بإجراء االنتخابات البرلمانية عام ٩٣م، لكنها لم تؤِد إال الى المزيد من التعقيدات من قبل الساعين 
الى االنفصال والذين أوصلوا البالد الى حرب صيف ١٩٩٤م لتنتهي بانتصار الشعب اليمني لوحدته 
والذي كان يجب أن يكتمل بإنهاء األسباب والعوامل التي بقيت تعيد إنتاج المشروع االنفصالي 
وليس باتجاه العودة الى الدولتين الشطريتين قبل ٢٢مايو ٩٠م بل الى الفرقة والتجزئة والتشظي 

الذي سينجم عن حروب كارثية مدمرة لليمن وحاضر ومستقبل أجياله.
من كل ما سبق نخلص الى حقيقة أن التسوية السياسية للمبادرة الخليجية وآليتها وقراري مجلس 
األمن قد وفرت لنا فرصة تاريخية عبر الحوار الوطني لتجاوز كل هذه التحديات والمخاطر من 
خالل العمل على إيجاد الحلول والمعالجات لألسباب التي أدت الى حرب ٩٤  والتي مازالت حاضرة 
في المشهد السياسي الراهن.. وفي هذا السياق فإن رؤية المؤتمر الشعبي العام لحل القضية 
الجنوبية  وبناء الدولة والتي تقوم على إعادة النظر في محتوى ومضمون النظام السياسي وشكل 
الدولة التي ينبغي أن تكون اتحادية من عدة أقاليم تحدد وفقًا لمعايير وخصائص تحقق الشراكة 
بالسلطة والثروة والمسؤولية في صنع القرار السياسي على مستوى كل إقليم والوطن كله، وهذا 
الطرح الذي تضمنته رؤية المؤتمر الشعبي العام نابع من خبرة وتجربة وإدراك عميق لقضايا 
اليمن ومشاكله واألسباب والعوامل التي أدت اليها وهو بذلك يجسد حرصه الدائم على وحدة 

الوطن وأمنه واستقراره ونمائه وتقدمه وازدهاره.
وهذا ال يحققه اال دستور لدولة اتحادية متعددة االقاليم، وبذلك نكون قد تجاوزنا االسباب 
والعوامل التي أنتجت الصراعات والحروب ومخاطر الفرقة والتجزئة والتشظي الذي يهدد اليمن 

وجودًا وكينونة.. اإلنسان والجغرافيا.
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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

ئ الزعيم ورئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المباركمن قلب الذاكرة الحية
ّ
المؤتمر يهن

سقوط «اإلخوان» في مصر قضى على أحالمهم في اليمن

الزعيم يهنئ عدلي منصور ويشيد بمواقف الجيش المصري
هادي: ثورة ٣٠ يونيو ستعبر بمصر إلى شاطئ األمان

«الميثاق» تنشر رؤية المؤتمر الشعبي لمحتوى قضية صعدة

الشعب طفح من دجلكم

استقبال رمضاناستقبال رمضان

المؤتمريون وحلفاؤهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية تجاه ما تشهده مصر

«الميثاق»: حازب لـ

على« اإلخوان» أن يحترموا 
الشرعية الثورية

البركاني:

اإلصالح سينهار 
ال محالة

«الميثاق»: أبو عيده لـ

المؤتمر الشعبي يعمل بجدية 
إلنجاح السجل االلكتروني

البرلمان يقر 
التعديالت على 

قانون االنتخابات

األخوان.. كسبوا 
أمريكا وخسروا 

الشعب
الشرعية على 

الطريقة االخوانية

رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس المصري 
بانتصار ثورة ٣٠ يونيو

بعث الــرئــيــس عــبــدربــه منصور  
هادي رئيس الجمهورية، الخميس 
برقية تهنئة إلى الرئيس عدلي منصور، بعد 
أدائه اليمين رئيسًا لجمهورية مصر العربية 

خالل الفترة االنتقالية، جاء فيها :-
يطيب لي باسمي ونيابة عن شعب اليمن 
وحكومته أن ابــعــث إليكم بأسمى آيــات 

التهاني والتبريكات بالثقة التي منحكم إياها 
الشعب المصري والقوى الوطنية في مصر 
الكنانة استجابة للمطالب الشعبية وتحقيقًا 
ألهداف ثورة ٣٠ يونيو التي استعادت وهج 
وألق ثورة ٢٥ يناير، وإنني على ثقة بأنكم 
ومعكم كل الخيرين من القوى السياسية 
والشعبية والشبابية ومنظمات المجتمع 

المدني لقادرون على العبور بمصر في هذه 
المرحلة الدقيقة والحساسة إلــى شاطئ 
االمـــان، على أســس ديمقراطية لتحقيق 
مصلحة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية 
واالمــن واالستقرار، وبما يؤدي إلى تعزيز 
دور مصر القومي والحضاري المعهود في 

العالمين العربي واالسالمي.

الزعيم: االخوان أحرقوا مراكب العبور 
إلى السلطة وسقوطهم نتيجة منطقية

قال الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي العام إن سقوط تيار اإلخوان من السلطة 
ما هو إال نتيجة منطقية لجملة من العوامل أهمها أن االنتقال 
من دور الوّعاظ إلى دواوين الدولة عملية ليست بالسهلة، 
وغير آمنة تهدد الكيان السياسي وتبدد إرث وثقافة أعرق 

مت العالم قواعد بناء الدولة.
ّ
حضارة إنسانية عل

وأوضــح الزعيم على عبد الله صالح في لقاء جمعه 
مع قيادات مدنية ونقابية من أعضاء وأنصار المؤتمر 
تنا للحالة اإلخوانية كانت  الشعبي العام وحلفائه، أن "قراء
رة حين أشرنا إلى أن سقوطهم وفشلهم أمر مؤكد..

ّ
مبك

تنا المعمقة لمستقبل  وها هي التجربة تثبت صحة قراء
تفاصيل ص٣اللهث األعمى إلى السلطة".

بــارك أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي    
العام وحلفاؤه الموقف القومي العظيم 
لألخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
تــجــاه مــا تــشــهــده جــمــهــوريــة مــصــر العربية 

الشقيقة.
مؤكدين أن موقف رئيس الجمهورية الداعم 
لــإلرادة الشعبية المصرية التي أطاحت بحكم 
األخـــوان في مصر جــاء معبرًا عن غالبية أبناء 
الشعب اليمني بمختلف شرائحهم االجتماعية 

وأطيافهم السياسية والمدنية..
مشيرين الى أن الشعب اليمني قيادة وحكومة 
ومواطنين يدركون الــدور القومي والحضاري 

لــدولــة مصر فــي العالمين العربي واإلســالمــي 
والذي ضعف وكاد أن ينتهي خالل حكم الرئيس 
المخلوع محمد مرسي وجماعته االخوانية لوال 
يقظة الشعب المصري وجيشه العظيم وقواه 
الوطنية ونخبه السياسية والدينية الذين 
وضعوا حدًا لذلك.. لينقذوا دولتهم من االنهيار 
ويخرجوها من النفق المظلم الذي أدخلها فيه 

النظام البائد لجماعة المرشد.
الجدير بالذكر أن تهنئة رئيس الجمهورية 
قد أثارت حفيظة قيادات حزب االصالح وهو ما 
ات  انعكس في وسائل اعالمهم من خالل استياء

ات تحريضية ضده. وإساء

«الميثاق» : يحيى الشعيبي لـ
مؤتمر الحوار يتجاوز الخالفات ويتوافق على التقرير الختامي

اكــد الدكتور يحيى الشعيبي،  
عضو اللجنة العامة رئيس فريق 
المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
في مؤتمر الحوار الوطني، ان المكونات 
السياسية في مؤتمر الحوار اتفقت على 
التقرير الختامي للجلسة العامة الثانية، 
والتي ستختم اعمالها اليوم، بعد تأجيل 
استمر ألكثر من أسبوع نتيجة خالفات بين 
المكونات السياسية لعدم تضمن التقرير 
قضايا ومــالحــظــات طرحت فــي الجلسة 

العامة الثانية من قبل المشاركين.
ومن المتوقع ان يترأس االخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس 

مؤتمر الــحــوار  الجلسة الختامية لمؤتمر الــحــوار، التي 
كان من المقرر اختتامها السبت الماضي، غير ان عدم 
استكمال فرق العمل اعداد التقرير بصيغته النهائية 
متضمنا التقاط التي تم تعديلها بناء على مالحظات 
الجلسة العامة، وتم التوافق عليها في الفرق ونزوال على 
رأي االعضاء في الجلسة العامة، ولم يتضمن القضايا التي 
لم ترد عليها مالحظات من األعضاء والــذي كان عليها 

توافق مبدئي فقط .
وقال الدكتور يحيى الشعيبي في تصريح لـ"الميثاق": 
ته اليوم في ختام الجلسة  ان تقريرًا ختاميًا سيتم قراء

الثانية وليس بيانًا كما يروج، مضيفا 
ان التقرير تم التوافق عليه من كافة 
المكونات السياسية واالجتماعية 

المشاركة في الحوار.
وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام، ان التقرير تضمن  
ــقــرارات التي لــم تكن عليها  كــل ال
مالحظات في الجلسة العامة الثانية،  
وكذلك القرارات التي طرحت عليها 
المالحظات وتم اعادتها الى فرق 
العمل للتوافق عليها وتضمينها 

التقرير الختامي.
واشــــار رئــيــس فــريــق المؤتمر 
الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني، الى ان التقرير 
الختامي، اقر وتم التوافق عليه من قبل المكونات متضمنا 
مخرجات القضية الجنوبية وقضية صعدة والرؤى المقدمة 

من قبل المكونات السياسية الى فريق عمل بناء الدولة.
وكانت الجلسة العامة الثانية قد ناقشت تقارير فرق 
العمل التسع التي احتوت على قرارات ومقترحات يتم 
تضمينها في الدستور القادم حيث توافق أعضاء المؤتمر 
على عدد كبير من القرارات بينما تم إعادة عدد منها إلى 
الفرق لتعديلها أو اإلضافة إليها وهو ما تم خالل األسبوع 

الماضي.

ص٧

المؤتمر يهّنئ الزعيم ورئيس الجمهورية بمناسبة 
حلول شهر رمضان المبارك

رفع األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية  
 عن جميع قياديي قطاعاتهم 

ً
برقيات تهاني كل باسمه شخصيًا ونيابة

التنظيمية إلى الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وإلى 
فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما بعثوا برقيات 
تهاني إلى األخوة أعضاء اللجنة العامة وإلى جميع قياديي وقواعد وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات وإلى هيئة رئاسة مجلسي 

النّواب والشورى وإلى أعضاء مجلس الــوزراء وإلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء 
األعلى وإلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام وإلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا 
لالنتخابات وإلــى أمناء وقياديي األحــزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات 
الجماهيرية والشخصيات الوطنية واالجتماعية. معّبرين فيها عن تهانيهم 
 عن األخوة أعضاء األمانة 

ً
الحارة ومباركتهم لهم باألصالة عن أنفسهم ونيابة

العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنين لهم 
دوام الصحة والعافية ولشعبنا ووطننا الغالي المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار.


